
FØRST! 
SKAB GODE 

AFFALDSVANER OMBORD 

Nøglen til forandring findes i 
vanens magt. Det gælder også, 
når der skal indsamles affald. 

Kig derfor på arbejdsgangen med 
friske øjne. Lav en gennemgang af, 

hvordan I gør tingene i dag. 
Er alle ombord med på, hvordan 

tingene skal gøres – og er der 
noget, som kan gøres 

bedre?

1 TAG ALT JERES 
AFFALD MED IND
Den vigtigste og mest simple tommel- 
fingerregel er, at ALT affald fra far- 
tøjet skal med i land. Det gælder både 
brugte handsker, netafskær, og andet  
emballage fra fiskeriets drift. Det er 
affald, der meget tydeligt stammer 
fra fiskeriet. Hvis noget af dette af-
fald ryger i havet fra jeres fartøj,  
så er det i alles interesse, at dette 
bliver samlet op, så der ikke bliver 
peget fingre ad fiskeriet.

2 FORTÆL OM TABT UDSTYR 
ELLER AFFALD I HAVET
Hvis I mister udstyr, som garn og 
trawl, så få det bjærget. Hvis I ikke 
kan få det tabte udstyr op, så husk 
at I skal melde det til FiskeriMonite- 
ringsCenteret (FMC) på tlf. 72 18 56 09. 

3 TAG ANDRES AFFALD 
MED IND
Husk, at når du støder på affald, enten  
fra land eller andre skibe, så for- 
svinder det ikke, medmindre det  
bliver taget med ind. I fiskeriet ved 
vi godt, hvor stort et problem marint 
affald er, men hvis resten af befolk-
ningen også skal have indblik i, hvor 
meget affald danske fiskere tager 
med ind, så er det vigtigt at alt affald 
tages med i land.

4 SØRG FOR AT HAVE 
AFFALDSBEHOLDERE 
OMBORD
Sørg for, at I har beholdere til affald 
stående på de rigtige steder, så det 
er let at komme af med affaldet, når 
arbejdet udføres.

5 FÅ ANDRE MED
Sammen står vi stærkest! Det gælder 
også, når der skal indsamles affald. 
Hvis affald i fiskeriet skal minimeres, 
er det nødvendigt at inspirere til 
gode vaner. Del gerne oplevelser og 
gode erfaringer med dine fiskeri- 
kollegaer, så alle føler et medansvar 
for at holde havet og vores arbejds- 
plads rent.

5 GODE RÅD



Materialet er udarbejdet 
med støtte fra

Havet sletter ikke alle spor. Og det betyder 
desværre, at det affald, der ikke bliver samlet 
op, påvirker livet i havet og på sigt skyller op på 
stranden. I fiskeriet har vi også et ansvar for at 
bidrage til at løse denne udfordring. 

I 2018 afholdt Miljø- og Fødevareministeriet kam-
pagnen ”Sammen om et hav uden affald”. Her blev 
en række interviews med fiskere til 5 gode råd, 
der konkret kan medvirke til bedre affaldshånd-
tering ombord på fiskefartøjerne. 

Disse er simple, ligetil og listet i denne folder.

Producent Organisation
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GODE RÅD 
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FISKEFARTØJER


